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La paella del 9 d’Octubre recauda 1.500 euros per a la
Lluita contra el Càncer

Les voluntàries de la Lluita contra
el Càncer amb l'alcalde i el regidor
de Cultura

Els cuiners, junt amb l'alcalde, a punt de tirar l'arròs

Tòmbola solidària

Arreplegant el plat de paella

Els menuts ho van passar en gran

Dinar en harmonia

L’Ajuntament de Massanassa va organitzar la
Paella Gegant que tots els anys s’oferix als veïns i
veïnes de Massanassa amb motiu de la Festa del
9 d’octubre.
En un dia esplèdid, amb sol i una temperatura
molt agradable, els massanassers i massanasseres ompliren el Poliesportiu Municipal per
gaudir d’una jornada festiva en un ámbient molt
familiar, disposats a degustar una magnífica paella
valenciana.
Este any hi havia una novetat molt solidaria: En
col.laboració amb la Junta Local de l’Associació de
Lluita Contra el Càncer es repartia un tiquet –
donatiu, per valor d’1 euro, equivalent a un plat de
paella. La resposta del públic ha segut magnífica
recaptant-se 1.500 euros que aniran destinats a
l’Associació de Lluita Contra el Càncer.
La presidenta de la Junta Local, Conchín
Ballester i les voluntàries Rosa Puchalt i Isabel
Martí estigueren al front de la taula petitòria i no
pararen en tot el matí de vendre els tiquets,
mostrant al temps la seua satisfacció i agraïment
als ciutadans de Massanassa per la seua col.laboració.
També va estar present la Tómbola Solidària en
la que col·laboren els voluntaris i voluntaries de les
Juventudes Marianas Vicencinas i en la que es
recaptaren fons per a la missió humanitaria en
Àfrica. Igualment l’afluència de públic va ser molt
gran i constant al llarg de dia, recolzant amb la seua
aportació econòmica esta iniciativa que preten dur
recursos a poblacions que careixen de quasi tot.
En un dia festiu com este no va faltar l’animació
per als més menuts amb un parc infantil, jocs i un
trenet que no va parar de passejar als xiquets i
acompanyants per dins del recinte del Poliesportiu.
Però l’estrela va ser la paella gegant que com
sempre va estar molt bona. Els cuiners de la
Associació de Clavaris del Crist de la Fé, de Mislata
es van afinar en la preparació d’este plat tradicional
del que cuinaren 2000 racions que varen ser servides en la seua totalitat als assistents a esta festa.

Els veïns i veïnes van fer cua
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Els majors
comencen la
Gimnàstica
Els majors de
Massanassa han iniciat les classes de
Gimnàstica per a la
tercera edat impartides per la professora Carmen Sánchez.
Així els majors es
mantenen en forma i
àgils com demostren
en totes les exhibicions en què participen. En la foto, els
majors amb la professora i la regidora de
Benestar Social.

La Setmana de la
Joventut recrea els
anys 80

Massanassa acull el nou complex
esportiu Futbolcity5
Màquines de pinball i
recreatives, amb jocs mítics
com GALAXIAN, Donkey Kong,
SPACE INVADERS, Bubble
Bobble, GOSTH, GOOBLINS,
KARATE CHAMP, COMANDO,

WONDER BOY i molts més

han estat les estreles de la
Setmana de la Juventut. Els
assistents, a més, han pogut
disfrutar del photocall i dels
“vinil” de l'època.

El complex Futbolcity5, amb camps
de futbol 5 i futbol 7, ha obert les seues
portes a Massanassa. El recinte va ser
inaugurat amb un torneig futbolístic i
una recepció. A l'acte inaugural va
acudir l'alcalde de Massanassa qui va
felicitar els guanyadors del torneig.

Curs de Jardineria
L'Ajuntament de Massanassa ha posat en marxa un curs de jardineria dins dels Programes de Formació Professional per a l'Ocupació que
el municipi porta en marxa des de fa diversos anys. El principal objectiu és el de fomentar i gestionar les accions formatives dirigides prioritàriament a treballadores i treballadors en situació de desocupació, a
fi de proporcionar-los qualificació professional.

En la imatge, d'esquerra a dreta: els
regidors Vicente Laserna i Vicente
Raga Talamantes; la regidora Begoña
Nieva; el director esportiu del centre
Graham Barber; l'alcalde, Vicent
Pastor; i el director gerent del centre
esportiu, Pedro Crespo.

Xarrada de prevenció
El cap de la Policia Local, Vicente Bonet, ha oferit una conferència
sobre “Prevenció d'inundacions”. Que es va celebrar al saló d'actes
de l'edifici Sociocultural amb una gran assistència de públic,
interessat en conèixer com actuar en cas de pluges fortes.
En la imatge, el ponent amb les regidores Inmaculada Rueda i
Begoña Nieva; i el regidor de Seguretat Ciutadana, Vicente Laserna.
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Vacances
divertides per a tots
Els alumnes i les alumnes de l'Escola
d'Estiu Esportiva de Massanassa s’ho han
passat en gran. Els participants van disfrutar diàriament de les instal•lacions del
Poliesportiu Municipal amb multitud d'activitats: jocs, piscina i molt d'esport ja que
enguany l'escola s'ha traslladat per primera vegada al poliesportiu per a oferir un
vessant més esportiva.
En la piscina d'estiu també s'ha
instal•lat enguany la bibliopiscina on els
menuts i els majors han pogut disfrutar de
les aventures dels llibres entre capbussó i
capbussó.
Com sempre el campament d'estiu ha
sigut un èxit i els xiquets i xiquetes s’ho
han passat superbé en el Mas del Capellà
on van rebre la visita dels regidors.

Escola d’Estiu Esportiva

Campament d’Estiu 2009

Bibliopiscina

Els 111 Remeis de Massanassa s’ajunten
Foto: Josep Vila

Vicent Moreno i Elena Babiera han reunit a
tota la família dels Remei. L'avantpassat comú de
tots ells és el rebesavi Vicent Moreno Jorge, que
el coneixien al poble amb el malnom de "Remei".
Aquest va tindre 4 fills i, cadascun d'ells, també
comptava amb una família nombrosa. És prou
normal trobar-se en el poble de Massanassa amb
molta gent amb el cognom "Moreno" o el malnom
de Remei.
Al dinar celebrat a Albal es van juntar 111
"Remeis”, el més major, Juan Moreno de 87 anys
i, la remeieta més joveneta, Aitana Pascual d'1
anyet.
“L'experiència ha resultat molt emocionant i
gratificant, sobre tot, per a la generació més
major (entre els 65 i els 87 anys), perquè hem
aconseguit reunir no sols a tots els seus germans, cosins germans i cosins segons, si nò
també a les "futures generacions de Remeis".
Per a la gent més jove ens ha encantat compro-

var com de contents que es mostraven els nostres pares i tios i hem pogut reconèixer a cosins i
donar la benvinguda als fills que no coneixiem”
explica Elena.
“Gràcies a les noves tecnologies de la informació i la comunicació podrem estar connectats
tots els membres de la gran família i enviar-nos i
complementar l'arbre genealògic amb fotos que
inclou a 7 generacions i a 363 persones; l'avantpassat més vell es remunta a la segona meitat
dels segle XVIII” diu Elena.
Per cert, una curiositat que queda per resoldre: D'on ve aquest malnom? Una cosa és clara,
moltes famílies van nàixer al carrer Verge del
Remei de Massanassa, i açò tindrà alguna cosa
a vore. Tant és així, que entre les dos cases de
dos germans "Remei", a principis del segle XX
penjaren una imatge d'aquesta Verge. Però
també és cert, que ja als avantpassats dels segle
XIX els coneixien per aquest malnom.

Cursos per als joves de
més i menys de 35 anys.
Informa’t al CIJ
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Comencen les
obres a la plaça
Camp de Túria
El pressupost de l'obra ascendix a 133.800 euros.
L'Ajuntament de Massanassa ha projectat la urbanització
de la plaça Camp del Túria, una obra que es suma a les què
ja s'estan realitzant en la plaça de la Baixadeta i el Molí dins
del pla municipal de recuperació i adequació dels espais
públics. Es tracta segons explica l'alcalde, Vicent Pastor, “de
millorar tots els nostres parcs i places perquè els veïns i veïnes puguen disfrutar de les zones verdes com a punts de
trobada i d'oci per a totes les edats”.
En el cas concret de la plaça Camp de Túria, ubicada
entre els carrers Sant Joan, partida del Divendres, avinguda
de Josep Alba i Alba i la plaça Alt Millars, es construirà un
espai urbà amb arbres i una font central, ja que els jocs
infantils es troben en la plaça annexa d'Alt Millars.
Les obres consistiran en la pavimentació de l’espai central, l'adequació de les voreres, i la plantació de gespa i
arbres. El sistema de reg serà amb aigua no potable i amb
sistema d'estalvi, igual que tota la il•luminació que serà de
baix consum energètic.
La plaça tindrà dos pèrgoles en la part nord i sud per a
bancs i zones de descans. La font s'ubicarà en el centre de
la plaça, també amb sistema de recirculació contínua d'aigua i depòsit regulador.

L'Ajuntament baixa els
tipus impositius de l'IBI
L'Ajuntament de Massanassa ha acordat no augmentar l'IBI per a
l'any que ve. Per això s'ha aprovat la reducció del tipus impositiu, que
estava fixat en el 0,65, al 0,61. Amb esta reducció la contribució no
pujarà res l'any 2010. Esta decisió, junt a la de no modificació de la
resta d'impostos i taxes permetrà que disminuïsca la pressió fiscal per
als veïns de Massanassa. Amb tot, l'Ajuntament mantindrà i inclús augmentarà el gasto social en estos moments tan difícils.

La plaça es va plenar de públic

Concert del CIM

Així mateix, l'equip de govern, presidit per l'alcalde Vicent Pastor, ha
manifestat la seua intenció de congelar el sou de l'alcalde i les indemnitzacions de tots els regidors per segon any consecutiu, amb la qual
cosa es pretén col•laborar en la política d'austeritat que està portant
l'Ajuntament en els últims anys.

La banda del CIM ha oferit el tradicional concert del 9
d'Octubre en la plaça de les Escoles Velles. En el recital també
va participar la banda de l'Ateneu de Sueca.

Els joves gaudiren de la música en valencià

Concert de Bajoqueta Rock
La plaça de les Escoles Velles va ser l'escenari del concert
de rock protagonitzat per Bajoqueta Rock per celebrar el 9
d'Octubre. Les lletres del grup en valencià van ser cantades per
tot el públic.
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Text: Elena Babiera, Paco Rodrigo, Mariló Gradolí, Elena Cànoves.

Les campiones 2008-2009

Campionat de parxís
La societat cultural La Terreta ha organitzat una nova edició del
campionat de parxís femení per parelles que es juga tots els dijous a
la nit a la seu de l’entitat amb gran participació.
En la passada edició 2008-2009 les guanyadores del Trofeu Sant
Joan van ser Pepa Castelló i Mª Elvira Contell.
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